
   
 
 
 

 
หลักเกณฑและรายละเอียด 

การสรางมาตรฐานบุคลากรกีฬาดานการฝกสอนกีฬาระดับนานาชาติ 
International Certification in Sports Coaching Program - ICSC 

โดยความรวมมือระหวาง 
การกีฬาแหงประเทศไทย และ สถาบันกีฬาแหงสหรัฐอเมริกา (United States Sports Academy) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
**************************************** 

1. เนื้อหา 
การกีฬาแหงประเทศไทยรวมกับสถาบันกีฬาแหงสหรัฐอเมริกา (United States Sports Academy - USSA) 

ไดจัดการ พัฒนาบุคลากรกีฬา ในโครงการการสรางมาตรฐานบุคลากรกีฬา ดานการฝกสอนกีฬาระดับนานาชาติ 
(International Certification in Sports Coaching Program - ICSC) ซ่ึงผูสําเร็จการพัฒนาจะไดรับประกาศนียบัตร
เปนผูฝกสอนกีฬาระดับนานาชาติ โดยมีเนื้อหาในการพัฒนา รวมท้ังสิ้น 6 วิชา ไดแก 

1. Sports Coaching Methodology การบริหารจัดการและระเบียบวิธีการฝกสอนกีฬา  
& Management 

2.  Sports Psychology จิตวิทยาการกีฬา 
3.  Sports Performance Enhancement การเพ่ิมความสามารถทางการกีฬา 
4.  Workshop in Sports Medicine/   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานเวชศาสตรการกีฬา 

Rehabilitation และเวชศาสตรฟนฟู 
5.  Sports Strength & Conditioning ความแข็งแรงและการเสริมสรางสมรรถภาพทางกีฬา 
6.  Sports Nutrition and Ergogenic Aids  โภชนาการการกีฬาและประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

2. วัตถุประสงค 
1.เพ่ือพัฒนาบุคลากรกีฬาใหมีความรูความเขาใจในดานการฝกสอนกีฬาท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสามารถ 

นําความรูและประสบการณท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีท้ังในระดับชาติและนานาชาติใหกับสมาคมกีฬา
หรือองคกรกีฬาท่ีเก่ียวของ 

2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรกีฬาใหมีโอกาสไดรับการพัฒนาขีด ความสามารถทางการกีฬาอยาง
ตอเนื่องไดมาตรฐานสูระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 

3. เพ่ือใหบุคลากรกีฬาท่ีเขารับการอบรมนําความรูดานการ ฝกสอนกีฬา ไปเผยแพรใหกับผูเก่ียวของ  
ในวงการกีฬาและนําไปพัฒนานักกีฬาในระดับชาติและนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ การเปน
เจาภาพการจัด แขงขันกีฬาระดับนานาชาติในอนาคต 
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3. ระยะเวลาการพัฒนา   

การพัฒนาแบงออกเปน 6 ชวง โดยแตละรายวิชาใชเวลา 1 สัปดาห   ดังนี้ 

ชวงท่ี ระหวางวันท่ี วิชา 

1 

8-10 มีนาคม 2562 
Opening Ceremony / Orientation and 

English Training Pre-Course 

11-15 มีนาคม 2562 
Sports Coaching Methodology & 

Management 

2 22-26 เมษายน 2562 Sports Psychology 

3 13-17 พฤษภาคม 2562 Sports Performance Enhancement  

4 3-7 มิถุนายน 2562 Workshop in Sports Medicine / Rehab  

5 24-28 มิถุนายน 2562 Sports Strength & Conditioning 

6 8-12 กรกฎาคม 2562 Sports Nutrition and Ergogenic Aids 

 

หมายเหต ุ 1. จัดการปฐมนิเทศ/พิธีเปดการอบรม และอบรมภาษาอังกฤษ วันท่ี 8 มีนาคม 2562                

    เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

2. จัดการพัฒนาวิชาท่ี 1 – 6 ระหวางวันจันทร- วันศุกร (หยุดวันเสารและวันอาทิตย)               

    เริ่มการพัฒนาตั้งแตเวลา 09.00 น. ของทุกวัน 

  3. กําหนดการและสถานท่ีอบรมท่ีแนนอน จะแจงใหทราบในภายหลัง  

4. คุณสมบัติผูเขารับการพัฒนา (ทุกขอ) 

1. เปนบุคลากรกีฬาท่ีรับผิดชอบดานการฝกสอนนักกีฬา หรือดานวิทยาศาสตรการกีฬา ท่ีปฏิบัติหนาท่ี

ใหกับสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย หรือสมาคมกีฬาแหงจังหวัด หรือองคกรกีฬาอยางแทจริง ณ ปจจุบัน    

โดยสมาคมกีฬาหรือองคกรกีฬาใหการรับรอง 

หมายเหต ุ ท้ังนี้ สมาคมกีฬาฯ จะตองไมเปนสมาคมกีฬาท่ีถูกสงวนสิทธิการพัฒนาบุคลากรกีฬาตามหลักเกณฑ

การประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี ตามขอ 5 

2. เปนบุคลากรกีฬาท่ีสมาคมกีฬา หรือองคกรกีฬา มีแผนในการสงเสริม สนับสนุนใหไดรับโอกาสในการ

ปฏิบัติหนาท่ีทางการกีฬาในระดับชาติหรือนานาชาติภายหลังเสร็จส้ินการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

3. บุคลากรกีฬาจะตองเปนบุคลากรกีฬาท่ีมีรายช่ือในระบบทะเบียนบุคลากรกีฬาของการกีฬาแหง

ประเทศไทย โดยสามารถเขาไปกรอกขอมูลไดท่ี http://hrd.sat.or.th 

4. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

 

3/5. มีทักษะ... 
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5. มีทักษะในการฟง พูด และเขาใจภาษาอังกฤษพอ สมควร ท้ังนี้ผูเขารับการพัฒนาจะตองเขารับ 

การอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมกอนการเขารับการพัฒนาในหลักสูตรฯ ดังกลาว เปนระยะเวลา  

3 วัน ตามท่ีการกีฬาแหงประเทศไทยเปนผูจัด 

5.  หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี 
 การกีฬาแหงประเทศไทยจะประเมินผลศักยภาพบุคลากรกีฬาท่ีสําเร็จการ พัฒนาภายในระยะเวลา  

1 ปหลังสําเร็จการพัฒนา ดังนี้ 

1. บุคลากรกีฬาท่ีสําเร็จการ พัฒนา จะตองไดรับมอบหมายจากสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย สมาคม

กีฬาแหงจังหวัด องคกรกีฬาท่ีเกี่ยวของ หรือการกีฬาแหงประเทศไทย ใหไปปฏิบัติหนาท่ีดานกีฬาในระดับชาติ 

หรือนานาชาติอยางนอย 1 รายการ และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีมาใหการกีฬาแหงประเทศไทย  

 2. กรณีท่ีบุคลากรกีฬาจากสมาคมกีฬาท่ีสําเร็จการพัฒนา ไมมีการรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีดานกีฬา         

ในระดับชาติหรือนานาชาติ การกีฬาแหงประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬา

นั้น ๆ ในหลักสูตรดังกลาว เปนระยะเวลา 1 ป 

6. เกณฑการพิจารณาผูเขารับการพัฒนา 

1. รับสมัครผูเขารับการพัฒนา จํานวน 30 คน 

2. การกีฬาแหงประเทศไทยจะพิจารณาใหสิทธิบุคลากรกีฬาตามลําดับ ดังนี้ 

    2.1 บุคลากรกีฬาจากสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 

    2.2 บุคลากรกีฬาจากสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 

    2.3 องคกรกีฬา เชน การกีฬาแหงประเทศไทย, คณะกรรมการโอลมิปคฯ , กรมพลศึกษา หรอื

หนวยงานท่ีการกีฬาแหงประเทศไทยลงนามบันทึกความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรกีฬารวมกัน เปนตน  

3. กรณีสมาคมกีฬา หรือองคกรกีฬา ท่ี มีความประสงคจะสงบุคลากรเขารับการ พัฒนามากกวา 1 ทาน           

ขอใหจัดอันดับบุคลากรกีฬา หรือ กรุณาติดตอโดยตรง มาท่ี กองพัฒนาบุคลากรกีฬา  ฝายทรัพยากรบุคคล 

หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร : 0 2186 7522 

4. การกีฬาแหงประเทศไทยจะแจงผลการพิจารณาผูมีสิทธิ์เขารับการพัฒนาผานทางสมาคมกีฬา  องคกร

กีฬา และเว็บไซต http://hrd.sat.or.th 

7. ข้ันตอนการสมัครและการชําระคาลงทะเบียนกรณีลงทะเบียนซอม 

 1. ผูเขารับการพัฒนาสงใบสมัครพรอมหลักฐาน (รูปถายหนาตรง ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว  

จํานวน 1 รูป/สําเนาบัตรประชาชน/แบบขอรับหนังสือขอตัว (ถามี)) ณ กองพัฒนาบุคลากรกีฬา ฝายทรัพยากรบุคคล 

ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแหงประเทศไทย หรือ intersport@sat.or.th 

ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562   ท้ังนี้ผูสมัครจะตองมีรายช่ือในระบบการพัฒนาบุคลากรกีฬาของชาติ           

โดยสามารถเขาไปกรอกขอมูล ไดท่ี http://hrd.sat.or.th 

 2. การกีฬาแหงประเทศไทยจะแจงผลการพิจารณาใหทราบตอไป และในกรณีผูไดรับการพิจารณา               
ไมสามารถเขารับการพัฒนาได การกีฬาแหงประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์พิจารณาบุคลากรในลําดับสํารองเขารับการ
พัฒนาแทน  

4/3. ผูเขารับ... 
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 3. ผูเขารับการพัฒนาในปท่ีผานมาท่ียังไมสําเร็จการพัฒนา  สามารถลงทะเบียนซอมได โดยจะตอง
ชําระคาลงทะเบียนเปนเงินสด รายวิชาละ 3,565 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 7 แลว) 

8. ขอกําหนดในการสําเร็จหลักสูตร 
1. ตองเขารับการพัฒนาใหครบทุกรายวิชา ภายในระยะเวลา 3 ปนับจากลงทะเบียนครัง้แรก 

2.  ผูเขารับการ พัฒนาท่ีจะไดรับประกาศนียบัตร ( Certificate) จะตองมีคุณสมบัติท้ัง 6 รายวิชา (ทุกขอ) 
ดังนี ้

 2. 1 มีเวลาในการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละวิชา จึงจะมีสิทธิ์สอบในวิชานั้นๆ 
 2.2  เขารับการทดสอบ ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมแตละวิชา ใหแลวเสร็จภายในชวงท่ีดําเนินการพัฒนา

และตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 50  

   2.3 เขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ และนําเสนองานรายบุคคลหรือรายกลุมกับวิทยากร   
ท้ังนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

9. สิทธิประโยชนท่ีไดรับ 
 1. ผูสําเร็จการ พัฒนาจะ ไดรับ ประกาศนียบัตร พรอมไดรับ การข้ึนทะเบียนเปน บุคลากร กีฬา ดาน  
การฝกสอนกีฬาระดับนานาชาติท่ีการกีฬาแหงประเทศไทยใหการรับรอง 
 2. ผูสําเร็จการ พัฒนา สามารถสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาเขารับการ พัฒนา ตอเนื่องดาน  
การฝกสอนกีฬาสูระดับนานาชาติ ณ ตางประเทศ 
 3. ผูสําเร็จการพัฒนาจะไดรับสิทธิในการพัฒนาหรือการสนับสนุนอ่ืนๆ ท่ีการกีฬาแหงประเทศไทยกําหนด 

10. วิทยากร 
 สถาบันกีฬาแหงสหรัฐอเมริกา จัดวิทยากรผูเชี่ยวชาญ มี ทักษะ ความรูความสามารถเฉพาะดาน  
จากสถาบันกีฬาฯ วิชาละ 1 ทาน เดินทางมาใหการพัฒนา 

11.  ส่ิงท่ีผูเขารับการพัฒนาจะไดรับ 
 1. เอกสารประกอบการพัฒนา (ผูจัดขอสงวนสิทธิในการจัดทําและเปลี่ยนแปลงเอกสารตามความเหมาะสม) 

2. อาหารกลางวัน/อาหารวางและเครื่องดื่ม 
3. ท่ีพัก หองละ 2 ทาน สําหรับผูเขารับการพัฒนาท่ีมีภูมิลําเนาตางจังหวัดและปริมณฑล ซ่ึงพิจารณาจาก

บัตรประจําตัวประชาชนเทานั้น กรณีท่ีประสงคจะพักเดี่ยว ผูเขารับการพัฒนาจะตองเปนผูรับผิดชอบเอง 

12. ภาษาท่ีใชในการพัฒนา 
 ใชภาษาอังกฤษในการ พัฒนา โดยมีวิทยากรชาวไทยแปลเปนภาษาไทย ผูเขารับการ พัฒนาควรมีทักษะ          
ในการฟง พูด และเขาใจภาษาอังกฤษพอใช เพ่ือความเขาใจในการเรียนการสอน 

 

 

5/13.สถานท่ี... 
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13. สถานท่ีจัดการพัฒนา 
 ภาคทฤษฎี      จะแจงใหทราบภายหลัง 
  ภาคปฏิบัติ     หองทดสอบสมรรถภาพ, หองกายภาพบําบัด, หองวิจัยและฝกกลามเนื้อ  
    ศูนยวิทยาศาสตร การกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทย  หรือ ศูนยฝกกลามเนื้อ
    ภาคเอกชน 
หมายเหตุ  อาจเปลี่ยนแปลงสถานท่ีไดตามความเหมาะสม 

14. การขอตัวหนวยงานตนสังกัด 

 กรณีตองการหนังสือขอตัวจากการกีฬาแหงประเทศไทย กรุณาแจงชื่อ ท่ีอยู ตนสังกัดของผูเขารับ  
การพัฒนาตามแบบฟอรมท่ีกําหนด  

15. กําหนดการพิธีเปด / ปฐมนิเทศ / การเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ 
 วันศุกรท่ี 8 มีนาคม 2562 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป โดยจะแจงสถานท่ีใหทราบในภายหลัง  
 

******************************************* 
 
 

หมายเหตุ  สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี  
งานพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ กองพัฒนาบุคลากรกีฬา  ฝายทรัพยากรบุคคล (ชั้น 6) 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
เลขท่ี 286 การกีฬาแหงประเทศไทย ถนนรามคําแหง  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 
หมายเลขโทรศัพท 0 2186 7111 ตอ 8151 – 3,8114  โทรสาร 0 2186 7522 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  งานพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ 
กองพัฒนาบุคลากรกีฬา ฝายทรัพยากรบุคคล 

การกีฬาแหงประเทศไทย 
มกราคม 2562 
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